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Informace k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) 
 
Stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 106 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), obdrţel dne 10.12.2010 prostřednictvím 
Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, příkaz ministra 
zemědělství č. 36/2010 pod čj. 31500/2010-10000 ze dne 26.11.2010, dopis vrchního ředitele 
sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství pod čj. 31501/2010-15000 ze dne 
1.12.2010 a metodický pokyn uvedeného ministerstva pod čj. 31501/2010-10000 ze dne 
26.11.2010. 
 
V souladu s výše uvedenými dokumenty si vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti: 
 

 S cílem posílit integraci správy vodních toků a integrovaného řízení vodních zdrojů 
v povodích České republiky se provádí transformace Zemědělské vodohospodářské 
správy (dále jen „ZVHS“) do státních podniků povodí a do státního podniku Lesy České 
republiky, a to k datu 1.1.2011. Správu staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků, a to hlavních odvodňovacích zařízení a souvisejících čerpacích stanic, bude 
zajišťovat zbytková organizace ZVHS. 

 Státní podniky povodí a státní podnik Lesy České republiky převezmou působnost ZVHS 
v oblastech upravených vodním zákonem v tomto rozsahu: 

o vydávání vyjádření k vypouštění odpadních vod (§ 15a odst. 2 písm. e) vodního 
zákona), 

o plnění povinností vlastníků vodních děl (§ 59 a 62 vodního zákona), 
o povinnost připravit podklady pro vedení dokumentace o stanovených 

záplavových územích (§ 66 odst. 6 vodního zákona), 
o oznámení nebezpečí zvláštní povodně (§ 73 odst. 3 vodního zákona), 
o zajištění povodňových zabezpečovacích prací (§ 75 odst. 3 vodního zákona), 
o plnění úkolů při ochraně před povodněmi (§ 83, 84, 85, 86 odst. 3 vodního 

zákona), 
o podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona se stanou účastníky řízení, kdy se řízení 

dotýká vodního toku (§ 43, 45, 47, 48, 49, 54 odst. 5 vodního zákona), 
o vydávání vyjádření a stanovisek vyţádaných podle zvláštního právního předpisu 

pro činnost správních úřadů. 

 Přehled veškerých vodních toků s vyznačením jejich správy bude od 1.1.2011 trvale 
zveřejněn na Vodohospodářském informačním portálu (www.voda.gov.cz) v sekci 
Evidence ISVS/vodní toky. 

 Ministerstvo zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad zveřejní výše uvedený 
metodický pokyn na svých webových stránkách (http://eagri.cz). 

 Generálním ředitelům státních podniků povodí a generálnímu řediteli státního podniku 
Lesy České republiky bylo mj. uloţeno nejpozději do 15.12.2010 předloţit předsedům 
povodňových komisí návrh, kteří pracovníci státních podniků povodí a státního podniku 
Lesy České republiky mohou být jmenováni členy povodňových komisí náhradou za 
pracovníky ZVHS. 
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Závěrem vás prosíme o zveřejnění tohoto sdělení způsobem v místě obvyklým. Zdejší 
vodoprávní úřad je zveřejní způsobem umoţňujícím dálkový přístup a dále způsobem v místě 
obvyklým. 
 
Děkujeme za spolupráci, s pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Petra  S z a b o 
oprávněná úřední osoba 

 
Obdrží: 

Obec Nové Hamry, IDDS: 8y2buz4 
Obec Vysoká Pec, IDDS: zc5bwry 
Město Nejdek, IDDS: b56bu3f 
Obec Černava, IDDS: 4jeauyt 
Obec Smolné Pece, IDDS: adbbivi 
Obec Děpoltovice, IDDS: znjbkuz 
Obec Boţičany, IDDS: wj9apsp 
Město Nová Role, IDDS: y24bcev 
Obec Mírová, IDDS: qp2b5iv 
Obec Otovice, IDDS: 32vb7g2 
Obec Dalovice, IDDS: tw7ayyg 
Obec Sadov, IDDS: vzdbbke 
Obec Kyselka, IDDS: 69xbc9p 
Obec Šemnice, IDDS: 5e3b7np 
Obec Jenišov, IDDS: gytbvqm 
Obec Hory, IDDS: nw4b5p4 
Město Karlovy Vary, Moskevská č.p. 2035/21, 360 01  Karlovy Vary 1 
Obec Březová, IDDS: 5f2bsib 
Obec Andělská Hora, IDDS: tjtb453 
Obec Pila, IDDS: 2jab73e 
Obec Kolová, IDDS: xr5bx5e 
Obec Stanovice, IDDS: w38bbcw 
Obec Struţná, IDDS: qkmb6bv 
Obec Teplička, IDDS: fpxb643 
Město Bečov nad Teplou, IDDS: szbbfjh 
Město Bochov, IDDS: hhxbfgd 
Obec Krásné údolí, IDDS: yynax3j 
Obec Chodov, IDDS: kxxjdw2 
Obec Útvina, IDDS: ewmbi4j 
Obec Otročín, IDDS: pvrbwnr 
Město Touţim, IDDS: ji6b68s 
Obec Štědrá, IDDS: ymnasuv 
Obec Pšov, IDDS: spsb3ti 
Město Chyše, IDDS: g3fbmdr 
Město Ţlutice, IDDS: q9xbwud 
Obec Čichalov, IDDS: buza7x5 
Obec Vrbice, IDDS: ky4bzut 
Obec Verušičky, IDDS: cwaaqjx 
Obec Valeč, IDDS: 3vbauvg 
 co: -vlastní 2x, -a/a 
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